Nadleśnictwo Kościan
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Temat: ”Las wokół nas”
Regulamin konkursu
1. Organizator:
PGL LP Nadleśnictwo Kościan
2. Cel konkursu:
- promowanie zainteresowań z dziedziny nauk przyrodniczych oraz walorów
przyrodniczych terenów leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Kościan,
- propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu w lesie,
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych
poszukiwań w dziedzinie fotografii.
3. W ramach konkursu należy wykonać zdjęcia, których tematem głównym będzie las.
Prace powinny przedstawiać tereny leśne i śródleśne znajdujące się na terenie
zarządzanym przez Nadleśnictwo Kościan.
4. Uczestnicy:
- Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące teren w zasięgu
terytorialnym Nadleśnictwa Kościan (http://mapa.poznan.lasy.gov.pl/).
- Konkurs ma charakter otwarty. Organizator nie ogranicza wieku uczestników
chętnych do wzięcia udziału w konkursie. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć skan
podpisanej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w Konkursie
(załącznik nr 1).
- Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie fotografie wykonane
samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie
zdjęć wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy Konkursu
ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie
fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich
zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z ewentualnych roszczeń.
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- W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób
oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania
Konkursowego. Ponadto zdjęcia o słabej jakości technicznej, zawierające treści
obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji,
nieprzyzwoite, wulgarne, naruszające mienie osób trzecich itp. również zostaną
usunięte z postępowania Konkursowego.
- Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika
jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć
z innych przyczyn bez informowania o tym Uczestnika.
5. Warunki konkursu:
- zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG o minimalnej kompresji (możliwie najlepszej
jakości),
- krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2000 pikseli,
- technika cyfrowa, barwna lub czarno-biała,
- ilość prac nadesłanych przez autora – maksymalnie 3 (tylko prace indywidualne),
- każda praca (zdjęcie) powinna mieć tytuł,
- do prac należy dołączyć skan podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1),
- zdjęcia powinny być wykonane w rozdzielczości i pojemności pozwalającej
na użycie ich przez Nadleśnictwo w folderach lub innych materiałach reklamowych
jak również z możliwością zamieszczania ich na stronie internetowej Nadleśnictwa.
6. Organizator zobowiązuje osoby niepełnoletnie, które wezmą udział w Konkursie
do uzyskania zgód opiekunów prawnych na przetwarzanie ich danych osobowych
przez Organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
jak również na wykorzystanie wizerunku osób, które uzyskały nagrody w Konkursie.
W tym przypadku karta zgłoszenia powinna być podpisana przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
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do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jak również
na wykorzystanie wizerunku laureatów.
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Dane osobowe zwycięzców konkursu (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania)
zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Wizerunki laureatów
zostaną upublicznione wyłącznie na liście zwycięzców konkursu na stronie
internetowej Organizatora. Udział w konkursie wezmą osoby, które złożą podpisaną
kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1).
7. Termin nadsyłania fotografii:
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elektroniczną na adres e-mail: magdalena.marchelek@poznan.lasy.gov.pl do dnia
15.11.2019 r. w temacie wpisując „Konkurs fotograficzny”.
8. Prace nie spełniające wymogów z pkt. 5 oraz 6 podlegają dyskwalifikacji i nie są
oceniane przez komisję konkursową.
9. Ocena prac:
- prace będą oceniane w 5 kategoriach:


pejzaż,



flora,



fauna,



rekreacja na terenach leśnych,



praca w lesie.

- kryteria oceny:


jakość techniczna,



jakość artystyczna,



zgodność z tematem.

- komisja dokona oceny nadesłanych prac do dnia 23.11.2019 roku,
- przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3
w każdej kategorii oraz za wyróżnienia.
10. Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród
telefonicznie lub e-mailem. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej
Nadleśnictwa Kościan.
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11. Uwagi: Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania
i wykorzystywania zdjęć w celu promocji i edukacji bez wypłacenia honorariów
autorskich. Przesyłane prace przechodzą na własność organizatorów.
Informacje o konkursie można uzyskać pod telefonem 65-511-55-93, w godzinach
700-1500 od poniedziałku do piątku. Osoba do kontaktu: Magdalena Marchelek.
Odbiór nagród wyłącznie osobisty na własny koszt. Organizator nie przesyła nagród
laureatom konkursu.
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Kościan
Maciej Cudak
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:
1. załącznik nr 1 – karta zgłoszenia do konkursu

Nadleśnictwo Kościan, Kurza Góra, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan
tel. (65) 512 02 33, fax. (65) 512 08 90, e-mail:koscian@poznan.lasy.gov.pl

www.lasy.gov.pl

